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Abstract 
Common categories in the field of human rights generally refer to three groups or 

three generations of human rights, the first and second generations are called civil 

and political rights and economic, social and cultural rights, respectively. This 

division is mainly due to the existence of conflicting views on the nature of these 

two categories of rights. Economic and social rights in the international human 

rights literature have no long history and therefore the conceptual discussions 

around them are insufficient and few. This article will make a comparative study of 

the views of two important international instruments on the nature of economic and 

social rights. The Universal Declaration of Human Rights is the most important 

United Nations document in the field of human rights and the Cairo Declaration on 

Human Rights in Islam, expresses an Islamic view of human rights that is also in 

itself critical of the Universal Declaration of Human Rights. This article analyzes the 

views of the two Declarations on the nature of economic and social rights, and then 

will discuss in detail the dimensions and characteristics of labor rights and the right 

to education from the perspective of the above Declarations. 
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ماهیت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اعالمیة جهانی 
 بر حق کار و حق آموزش دیتأکحقوق بشر و اعالمیة قاهره با 

 پژوهشی( –)نوع مقاله: علمی 
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 چکیده
ن از سه گروه یا سه نسل از حقوق بشر سخ   عموماًی رایج در حوزة حقوق بشر هایبنددستهدر 

ترتیخ  تتخع عنخواق حقخوق مخدنی و سیاسخی و حقخوق        که نسخل او  و دو  بخه   شودیمگفته 
ی هادگاهیدی اغل  ناشی از وجود بندمیتقس. این شوندیماقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نامیده 

متعارض در خصوص ماهیع این دو دسته از حقوق اسع. طرح حقخوق اقتصخادی و اجتمخاعی و    
ی نخدارد و بخه همخین دلیخل م احخ       انخه یریدی حقوق بشر سخابق   المللنیبفرهنگی در ادبیات 

ی دربخارة  المللخ نیبخ تعداد اسع. این مقاله دیخدگاه دو سخند مهخم    مفهومی حو  آق ناکافی و کم
ماهیع حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مورد مطالعه تط یقی قخرار خواهخد داد. اعیمیخ     

زماق ملل متتد در حوزة ت یین حقوق بشر و اعیمی  قاهره سند سا نیترمهمجهانی حقوق بشر 
دربارة حقوق بشر در اسی ، بیانگر دیدگاه اسیمی پیراموق حقوق بشر اسع کخه در بطخن خخود    
دیدگاهی انتقادی نس ع به اعیمی  جهانی حقوق بشر نیز دارد. این مقالخه بخا مقایسخ  تتلیلخی     

ی دو موضخو   هایژگیووق اقتصادی و اجتماعی، ابعاد و دیدگاه این دو اعیمیه دربارة ماهیع حق
 .کندیمی مذکور تشریح هاهیاعیمصورت تفصیلی از دید حق کار و حق آموزش را به
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 مقدمه  

ی شناسایی حقخوق اقتصخادی، اجتمخاعی و فرهنگخی در قالخ       المللنیبدر حوزة حقوق موضوع  
ی تتخونت  ریخ گشخکل ی طخوننی نخدارد و طخرح آق همزمخاق بخا      اسخابقه امری اسع که « حق»

هنگخا    رونیخ ازااقتصادی، صنعتی و سیاسی در اواخر سدة نوزدهم و اوایل سخدة بیسختم اسخع.    
قوق مدنی و سیاسی ادبیاتی قابل اسخت را   که برای حتدوین اعیمی  جهانی حقوق بشر درحالی

ی مشهور وجود داشع، حقوق اقتصخادی، اجتمخاعی و فرهنگخی فاقخد  نخین      هاهیاعیمدر قال  
ی از حقخوق مخدنی و   امجموعهفهم غربی به  ریتأثی بود. در آق شرایط حقوق بشر تتع انهیشیپ

د. تتخونت اواخخر سخدة نخوزدهم     برخوردار بودنخ  هادولعکه افراد در برابر  شدیمسیاسی اطیق 
ی اجتماعی برخی کشورهای آمریکای نتخین زمینخه را بخرای شناسخایی دسخت       هاسنعهمراه به

دیگری از حقوق تتع عنواق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم ساخع، امخا همننخاق   
ر حقخوق  ابهامات نظری در خصوص ماهیع این ق یل حقوق ادامه یافع. جدا شدق مفاهیم معاص

بشر در قال  دو میثاق جداگان  حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتمخاعی و فرهنگخی   
ی انشخانه ی دوراق جنگ سرد در حوزة حقوق بشر اسع، در عین حا  هاتنشهر ند ردپایی از 

 از ادام  منازعات در خصوص ماهیع حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اسع. 
سیمی در قال  تصخوی  اعیمیخ  قخاهره دربخارة حقخوق بشخر در       کشورهای ا 1993در سا  

اسی  توانستند برای ن ستین بار دیدگاهی واحد دربارة حقوق بشر ارائه دهند. بررسی تط یقخی  
اعیمی  قاهره با اعیمی  جهانی حقوق بشر بیانگر تفاوت نگرش نس ع بخه ماهیخع و نیخز دامنخ      

دی و اجتماعی اسخع. هنگخا  تخدوین اعیمیخ  جهخانی      در موضوعات اقتصا هاعیمسئولحقوق و 
اعیمیه به بت  گذاشته شد. پرسش ن سع  کنندگاقنیتدوحقوق بشر دو پرسش اساسی میاق 

مفهومی تتع عنواق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجخود دارد یخا خیخر      اصونًاینکه آیا 
رندة حق کیسع و این حقخوق  خه   پرسش دو  اینکه در صورت اث ات حق بودق این عناوین، دا

  کنندیمتعهداتی را برای فرد، جامعه و دولع ایجاد 
ی مخذکور بخا دیخدگاه    هخا پرسشدر این مقاله دیدگاه اعیمی  جهانی حقوق بشر در خصوص 

اعیمی  قاهره دربارة حقوق بشر در اسی  مقایس  تتلیلی شده و سپس ماهیع دو مورد مهخم از  
 .  شودیمعی یعنی حق کار و حق آموزش بیشتر موشکافی حقوق اقتصادی و اجتما

 

 ارزش حقوقی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  
تفکیکی که از ابتدا در ارت اط با حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتمخاعی و فرهنگخی   

تخه اسخع.   کخار رف منزل  دلیلی برای تقابل ذاتی دو دسته از حقوق بشر بهرخ داد، از آق هنگا  به
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ی افراطی در مخورد ماهیخع، تاری نخه و    هادگاهیدخاص موج  پایدار شدق  طوربهاین تفکیک 
(. در جریاق م احثی که بخه تخدوین مخواد    34: 1387برداشع فلسفی از این حقوق شد )کریوق، 

اعیمی  جهانی حقوق بشر مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منجر شده،  27تا  22
گاه بارز در خصوص این موضوعات وجود داشته اسع؛ دیدگاه ن سع اموری ماننخد کخار،   دو دید

کخه   کردیمتلقی  هاارزشی از اهداف و امجموعهاجتماعی، آموزش، بهداشع و مسکن را  نیتأم
قابلیع ت دیل شدق به حقوق موضوعه ندارند. این رویکرد اغل  توسط نمایندة انگلسختاق دن خا    

موضخوعاتی ت عخی    هخا انساقی اجتماعی و اقتصادی هاشاخصمعتقد بودند که  . این گروهشدیم
(. Morsink, 1999: 223انخد ) یی حقخوق مخدنی و سیاسخی وابسخته    شناسخا که بخه   شوندیمتلقی 

م الفع با ایدة حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سوی برخی فیلسوفاق معاصر اخیق نیز 
دادق بخه مطال خات رفخاهی در نهایخع از     « حخق »رند که عنخواق  مطرح شده اسع. آنها بر این باو

یآزاداز  هخا حخق خواهد کاسع. اساس این مدعا این اسع که توسع  قلمرو  هاحققدرت اقناعی 
ی انسخانی بخرای همخه ایخن     هخا حخق کخارگیری واةة  ی رفاهی و بههاحقی مدنی و سیاسی به ها

ه آنکه شاید نتواق توجیخه نظخری و اخیقخی    ویژرا تضعیف خواهد کرد، به هاحقمجموعه قدرت 
ی مخدنی و سیاسخی بخرای مطال خات رفخاهی پیخدا کخرد )قخاری         هخا حخق قدرتمندی همسخاق بخا   

 (. 255، دفتر دو : 1395سیدفاطمی، 
دیدگاه دیگری که در جریاق تدوین اعیمی  جهخانی حقخوق بشخر اغلخ  توسخط کشخورهای       

د کخه حقخوقی ماننخد حخق آمخوزش، حخق تشخکیل        ، بر این باور بخو شدیمآمریکای نتین دن ا  
 ی تجاری، بیم  اجتماعی و جلوگیری از بیکاری زیربنای سایر حقوق بشرند. هاهیاتتاد

م نایی برای تفاوت میاق حقخوق   تواقینمدر اعیمی  قاهره نه به لتاظ متتوا و نه به لتاظ شکل 
مقدمخ  اعیمیخ  قخاهره مفخاهیمی      مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگخی یافخع. در  

وجود دارد که برای تشکیل مفاد این اعیمیه از ماهیع کلیدی برخوردارند. در ب شخی از ایخن مقدمخه    
امانع تکالیف الهخی را  »را بر عهدة بشر گذارده اسع و « آبادانی و اصیح زمین»آمده اسع که خداوند 

در «. زمین اسع همگی در تصرف او قخرار داده اسخع   و هاآسماقآننه را که در »، و «بر گردق او نهاده
درآمی ختن معنویخات و   »شده اسع که شریعع اسی  م تنی بر  دیتأکمقدم  اعیمی  قاهره نیز  3بند 
تلفیق میاق حرمع فخرد و  »و « موازن  میاق حقوق و وظایف»، «هماهنگ ساختن عقل و قل »، «ماده

ساز در اعیمیخ  قخاهره   و ماده عنصری بنیادی و مفهو اسع. نتیج  تلفیق معنویات « مصلتع عمومی
و مقخو    رنخد یگیمخ این اسع که ابعاد م تلف حقوق مادی و معنوی بشر در یک منظوم  واحد قخرار  

یمخ رو حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از هماق حی  حقوق بشخر تلقخی   . ازاینشوندیمیکدیگر 
ی اجخزای اعیمیخ  قخاهره    ریگشکلی در نیبجهاقاین  که حقوق مدنی و سیاسی، حقوق بشرند. شوند
یی در مقایسه با اعیمی  جهانی حقوق بشر در رابطخه بخا ماهیخع    هاتفاوتبوده و س   ایجاد  رگذاریتأث

 ی فرد و جامعه و دولع شده اسع.  هاعیمسئولحقوق و نیز 
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 اجرای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
ادی، اجتماعی و فرهنگی در تعیین نو  و سطح تکلیف فرد و نتوة نگرش به ماهیع حقوق اقتص

اسع. در ادبیات معاصر حقوق بشر دو دیدگاه در این زمینه  رگذاریتأثدولع در تتقق این حقوق 
مسئولیع تتقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  دیگویممطرح شده اسع. دیدگاه ن سع 

یافته ایفخا کنخد،   سازماق صورتبهاین مسئولیع را  تواندینمبر عهدة جامعه اسع و  وق جامعه 
. از این منظر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگخی حقخوقی   دهدیمآق را از طریق دولع انجا  

 OSIATY) شخوند یمخ متقخق  « از طریخق دولخع  »انخد کخه   نیستند، بلکه حقوقی« علیه دولع»

´NSKI, 2009: 110 حقخوق   نیتخأم نقش دولع در (. دیدگاه دو  معتقد اسع که برجسته شدق
. براساس ایخن حقخوق   شودیماقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به بزرگ شدق دستگاه دولع منجر 

افزایش کنتر  آنهخا   سازنهیزمکه  کندیمها تعهداتی بار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دولع
هخا  دند کخه دولخع  (. طرفداراق این دیدگاه معتقOSIATY ´NSKI, 2009: 115) شودیمبر افراد 

نیازهای خود با اسختفاده از منخابخ خخویش را متتخر       نیتأمباید در سطح او  آزادی افراد برای 
این اسع که از آزادی عمل فرد در استفاده از منخابخ خخود و    هادولعدارند. در سطح دو ، تعهد 

کننخده، بلکخه   تخأمین  عنخواق بخه در مقابل تجاوز دیگراق حمایع کنند. تا اینجای کخار دولخع نخه    
و نقش آق ش یه کارکرد دولع در زمین  حقوق مدنی و سیاسی  شودیمحامی شناخته  عنواقبه

نیازهخای   نیتأممن خ آخر در زمین   عنواقبهاسع. در سطح سو  دولع در نهایع تعهد دارد که 
افخراد   غخذا بخرای   نیتخأم اشکا  م تلف داشته باشد، مانند  تواندیماساسی اقدا  کند. این نقش 

، در ایخن نگخرش   شخود یمخ کخه دیخده   گونه(. هماقEide, 1992: 377-389فقیر یا در مواقخ بییا )
 و در موارد اضطراری اسع.  حلراهآخرین  عنواقبه هاعرصهدخالع دولع در این 

ی مواد مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ریگشکلمجموعه م اح  مذکور در 
اعیمی  جهانی حقوق بشر در عخین حخا     22بوده اسع. مادة  رگذاریتأثحقوق بشر  اعیمی  جهانی

، اما ادعای افراد در زمینخ  برخخورداری از   ردیپذیمکه ایدة حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را 
داشخع؛   تخواق یمخ . از این موضو  دو تفسیر کندیماین حقوق را مشروط به منابخ و امکانات دولع 

شخأق حقخوق مخدنی و سیاسخی       این اسع که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هخم تفسیر او
نیسع و منوط کردق آنها به منابخ دولع به این معناسع که این دسته حقوق در درج  دو  اهمیع 

اعیمیخ    22در مقایسه با حقوق مدنی و سیاسی اسع؛ تفسیر دو  این اسع که نتوة نگارش مخادة  
معنای متفاوت بودق ارزش حقوقی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، جهانی حقوق بشر به 

 (. Morsink, 1999: 227اجتماعی و فرهنگی نیسع، بلکه به معنای تفاوت در شیوة اجرای آنهاسع )
. بنخد پایخانی مقدمخ     داندیماعیمی  قاهره مسئولیع تتقق حقوق بشر را متوجه فرد و امع 

ی بنیادین هم مسئولیع انفرادی هر فرد اسخع و  هایآزادحقوق و  تضمین دیگویماین اعیمیه 
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که بخر دولخع نز     کندیمروشنی مقرر اعیمی  قاهره به 9هم مسئولیع جمعی هم  امع. مادة 
ی که مصلتع جامعه اگونهبهو وسایل آموزش را فراهم سازد و متنو  بودق آق را  هاراهاسع که 
ساق فرصع دهد که نس ع به دین اسی  و حقخایق هسختی معرفخع    کند و به ان نیتأمرا برآورد، 

کخه کخار    کنخد یماعیمیه نیز تصریح  13کار گیرد. مادة حاصل کند و آق را برای خیر بشریع به
حقی اسع که دولع و جامعه باید برای هر کسی کخه قخادر بخه انجخا  آق اسخع، تضخمین کنخد.        

اند برای هر انسانی که دولع و جامعه موظف دیوگیماعیمی  قاهره  17مادة « ب»همننین بند 
امکانخات موجخود    برحس بهداشتی و اجتماعی را از طریق ایجاد مراکز عمومی مورد نیاز  نیتأم

همین ماده دولخع مکلخف اسخع حخق هخر انسخانی را در زنخدگی        «  »فراهم کنند. براساس بند 
را بخرآورده سخازد و شخامل     اشوادهخخان ی که بتواند از طریق آق مایتتخا  خخود و   اشرافتمندانه

، تضخمین کنخد.   شخود یمخ خوراک، پوشاک، مسکن، آمخوزش، درمخاق و سخایر نیازهخای اساسخی      
منازعخات موجخود    ریتخأث که اعیمی  جهانی حقوق بشر تتع ، درحالیشودیمکه دیده گونههماق

تصخادی و  میاق بلوک کمونیسم و بلوک غرب از شناسایی صریح نقش دولع در تتقق حقخوق اق 
صراحع نقش دولع در زمین  تتقق این حقوق را اجتماعی طفره رفته اسع، اما اعیمی  قاهره به
 . سازدیماعی  و وظایف دولع در این زمینه را مش ص 

 

 بررسی تحلیلی و تطبیقی برخی حقوق
ی نگرش اسیمی و نگرش اعیمیخ  جهخانی حقخوق بشخر در خصخوص      هایژگیوی ق ل هاب شدر 

و ارزش حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نتوة اجرای این حقخوق توضخیح داده شخد.     ماهیع
در این ب ش به این مسئله خواهیم پرداخع که این تفاوت نگرش  ه آثاری در ادبیات مربخوط بخه   

 دو عنصر مهم حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گذاشته اسع. عنواقبهحق کار و حق آموزش 
 

 . حق کار1
جهاق معاصر مطرح شدق مفهو  حق کار به مانند سایر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در 

تا حد زیادی مدیوق جوامخ صنعتی مدرق اسع. شرایط موجود در میاق دو جنگ جهانی زمینخ   
ی حقوق کار را فراهم کرد. بیکاری گسترده در اثر بتخراق اقتصخادی   المللنیبشناسایی و تدوین 
مل مهمی برای پیدایش نازیسم در آلماق بود و به همین دلیل پخس از جنخگ   میاق دو جنگ عا

 شخد یمخ تهدیدی برای فرد، بلکه برای دموکراسخی متسخوب    عنواقبه تنهانهجهانی دو  بیکاری 
(Kallstrom, 1992: 359به .) دلیل اهمیع موضو  کار مفاهیم مربوط به آق جایگاه قابل توجهی

رغم اهمیع این اصل در مورد اجزای بشر به خود اختصاص داد. علی را در اعیمی  جهانی حقوق
 های فکری م تلف وجود داشته و دارد. نظرهای مهمی میاق گروهآق اختیف
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 . کار: حق یا وظیفه؟1. 1
اعیمی  جهانی حقوق بشخر در ب خش حقخوق     ب شالها ی اجتماعی آمریکای نتین که هاسنع

. داننخد یمخ « وظیفخه »، بلکه یک «حق»یک  تنهانه، کار را اندودهباقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
 شخخودیمخخبراسخخاس ایخخن تفکخخر کخخار فخخرد ب شخخی از مشخخارکع او در رفخخاه کشخخور تلقخخی        

(Morsik1999:161     جاق هامفری رئیس ب ش حقوق بشر دبیرخان  سخازماق ملخل متتخد کخه .)
اولیخ    سینخو شیپخ فهخو  را در  ی آمریکای نتین بود، همین مهاسعیالیسوس ریتأثبسیار تتع 

حق هر فخرد  »تصریح شده بود که  سینوشیپاین  8اعیمی  جهانی حقوق بشر گنجاند. در مادة 
 :E/CN.4/AC.1/3«)به برخورداری از معون  زندگی مشروط به وظیفخ  او بخه کخار کخردق اسخع     

Article8 دارد کخه کخار   هر فخرد حخق و وظیفخه    »نیز آمده بود که  سینوشیپاین  37(. در مادة
(. از ایخن منظخر، کخار بخرای     E/CN.4/AC.1/3: Article37« )مفید از لتاظ اجتماعی انجا  دهخد 

و بخدوق کخار کخردق     کنخد یمخ افراد حق مالکیع یا حق برخخورداری از منخافخ جامعخه را ایجخاد     
 (.Govier, 1975: 132برخورداری از این منافخ مشرو  نیسع )

اعیمی  جهانی حقوق بشر معتقد بودنخد   کنندگاقنیتدورخی ی مذکور، بهادگاهیددر مقابل 
کخخه مفهخخو  وظیفخخه بخخه کخخار ممکخخن اسخخع در برخخخی کشخخورها بخخه کخخار اج خخاری منجخخر شخخود  

(E/CN.4/AC.1/SR.9:11 از دید این گروه اگر کار .)یک وظیفه تلقی شخود، زمینخ  آق    عنواقبه
عیق  آنها یا مغخایر بخا مصخالح آنهخا وادار      ها افراد را به کارهایی خیففراهم خواهد شد تا دولع

کنند و نیز شرایط کاری نامساعد را به کارگراق تتمیل کنند. نگارش اعیمی  جهانی حقوق بشر 
بخه کخار    صخرفاً اعیمیخ  جهخانی    23از همین دیدگاه بوده اسخع و مخادة    متأثردر حوزة حق کار 

ینکه کار از سوی دولع به افراد تتمیل و همننین برای تضمین ا کندیمیک حق نگاه  عنواقبه
 .ورزدیم دیتأکنشود، بر ضرورت انت اب آزادان  شغل و نیز شرایط عادننه و مساعد متیط کار 

ی مهمخی دارد کخه   هخا تفخاوت نگرش اسیمی دربارة کار با دیدگاه اعیمی  جهانی حقوق بشر 
 سع در این زمینه این اسع کخه  برخی از آنها در متن اعیمی  قاهره منعکس شده اسع. نکت  ن

، بلکه کار ارزش شودینمی برای امرار معاش تلقی الهیوسیک حق یا  صرفاًدر منظر اسیمی کار 
از پیخام ر  « الع اده س عوق جزءا افضلها طل  التخی  ». روایاتی مانند شودیماجتماعی متسوب 

. از سوی دیگخر روایخاتی   کندیم دیتأکبر همین اصل ( 12: 13اکر  )ص( )مستدرک الوسایل،  
از پیام ر اکر  )ص( بیانگر آق اسع که سنگینی « ملعوق ملعوق من القی کله علی الناس»مانند 

(. این روایخات از  122: 1،  1366اقتصادی هر کس روی نیروی اقتصادی خود اوسع )مطهری، 
وکار لی در کس یک سو بیانگر تتسین کار در حد یک ع ادت و از سوی دیگر تق یح شدید کاه

بر حق فردی، مسئولیع فردی و اجتماعی نیز اسع. نکت  دیگر اینکه در اسع، بنابراین کار عیوه
، بلکه شغل شایسته، شغلی اسخع کخه   شودینمدر ارت اط با فرد تعریف  صرفاًدیدگاه اسیمی کار 
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اعیمی  قاهره بیخاق   13 مصالح فرد با مصالح و منافخ جامعه نیز سازگار باشد. مادة نیتأمبر عیوه
ی که هم مصلتع خود و هم اگونهبههر انسانی آزادی انت اب کار شایسته را دارد، »که  کندیم

بنابراین آزادی فرد در انت اب شغل، مطلق نیسخع و شخغلی کخه    «. مصلتع جامعه برآورده شود
جامعخه. از سخوی    ، باید هم شایسته باشد و هم منط ق با مصخالح فخرد و  کندیمیک فرد انت اب 

دیگر اعیمی  قاهره ضمن اینکه همانند اعیمی  جهانی حقوق بشر تعهدی را بر جامعه و کارفرما 
کخه هخر کخارگر     کندیم، اضافه کندیمبرای تضمین کیفیع مناس  شرایط و متیط کار تعریف 

ه مسخئل   بنابراین نگاه اسی  ب«. موظف اسع که در کار خود اخیص و درستکاری داشته باشد»
نگخاه اقتصخادی نیسخع، بلکخه کخار را پدیخدة        صخرفاً کار برخیف نگاه اعیمی  جهانی حقوق بشر 

 .  سازدیمکه تعهداتی را متوجه کارگر، کارفرما، جامعه و دولع  کندیماجتماعی تلقی 
 

 . تعهد دولت و جامعه2. 1
دارد. در جریخاق   ی متفخاوتی وجخود  هخا دگاهیددر خصوص نقش دولع در زمین  تتقق حق کار، 

مذاکرات تدوین اعیمی  جهانی حقوق بشر عمدة کشورهای غربی معتقد بودند که تعهخد دولخع   
در حوزة حق کار به معنای تعهد دولع در زمین  ایجاد شغل نیسع. در مقابخل دیخدگاه مخذکور،    

اسخع و مسخئولیع   « حخق شخغل  »کشورهای آمریکای نتین معتقد بودند که حق کار به معنای 
(. از این منظر حق کار کخردق بخه   E/HR/3:Article12) اسعلی ایجاد اشتغا  بر عهدة دولع اص

معنای حق کار گرفتن از جامعه اسع، به ایخن معنخا کخه در جامعخه بخرای همخ  افخراد حاضخر و         
(. آننه در نهایخع در  161: 1375ی، مؤتمنداوطل  کار کردق کار وجود داشته باشد )ط اط ائی 

از این دو دیدگاه نیسع. اعیمی  جهخانی   کدا چیهانی حقوق بشر منعکس شد، متن اعیمی  جه
حقوق بشر در عین حا  که تعهد دولع در زمین  ایجاد شخغل را نپذیرفتخه اسخع، امخا ضخرورت      

نظراق این نخو  حمایخع   را شناسایی کرده اسع. اغل  صاح « بیکاری»حمایع از افراد در برابر 
، بلکه معتقدند که این اصخل بخه   اندنکردهیری از بیکار شدق افراد تلقی به معنای جلوگ ضرورتاًرا 

اسخع و از ایخن منظخر در حقیقخع     « آثار ناشی از بیکخار شخدق  »معنای حمایع از افراد در برابر 
 (. Swepston, 2014: 78) شودیماجتماعی تلقی  نیتأمب شی از حق افراد به برخورداری از 

ی حقوق بشخر، اعیمیخ  قخاهره دربخارة حقخوق بشخر در اسخی         برخیف دیدگاه اعیمی  جهان
ایخن   13. براساس مادة کندیمتعهدات صریح و مهمی را برای دولع در حوزة حقوق کار تعریف 

یک حق برای هم  افرادی که تواق کخار   عنواقبهاعیمی  دولع در وهل  او  تعهد دارد که کار را 
که اگر هم دولخع و جامعخه مسخئولیع     سازدیمه روشن کردق دارند، تضمین کند. اعیمی  قاهر

کامل ایجاد شغل برای افراد جامعه را نداشته باشد، اما در ق ا  ایجاد نظامی اقتصادی کخه همخ    
 اند.افراد در آق شغل متناس  داشته باشند، مسئو 
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ت میاق مسئولیع دو  دولع در زمین  حقوق کار از دیدگاه اعیمی  قاهره مداخله در اختیفا
اعیمی  قاهره اگر کخارگراق بخا کارفرمایخاق     13کارگر و کارفرماسع. به موج  ب ش پایانی مادة 

اختیف پیدا کردند، دولع موظف اسع برای حل این اختیف و از بین بردق ظلم و اعادة حخق و  
ای خصخوص بخر  پای ندی به عد  بدوق اینکه به نفخ طرفی عدو  کند، دخالع نماید. این ماده به

طور معمو  در روابط میاق کارگر و حمایع از حقوق کارگراق حائز اهمیع اسع، زیرا کارگراق به
و از ابزارهای کافی برای دفا  از حقوق خود برخخوردار نیسختند. المخاوردی     رندیپذ یآسکارفرما 

هر ش صی  دیگویمزیادی در تدوین فقه سیاسی خیفع داشته اسع،  ریتأثفقیه اهل سنع که 
که اقدا  به تعرض و تجاوز به حقوق کارگراق کند، مثل اینکه دستمزد کمتری به آنها بپخردازد،  

حکومخع قخدرت و نفخوذ کخافی دارنخد کخه        مخأموراق یا آناق را در ساعات بیشتری به کار گمارد، 
 (.275: 2003دخالع کنند و جلوی تجاوز را بگیرند )الماوردی، 

 

 . شرایط و محیط کار  3. 1
که گفته شد، در م اح  مربوط به تدوین اعیمی  جهخانی حقخوق بشخر م الفخاق ایخدة ایجخاد       نهگوهماق

مسئولیع برای دولع در حیط  تضمین حق کار معتقد بودند که  نین مسئولیتی ممکن اسخع موجخ    
ه و ها به بهان  ایجاد اشتغا  کامل، کار اج اری را به افراد برخیف عییق آنها تتمیخل کخرد  شود که دولع

اصخل   اونًآنها را وادار به پذیرش هر شغل موجود کنند. بخه همخین دلیخل اعیمیخ  جهخانی حقخوق بشخر        
ورزیخد. حخق    دیتأکبر ضرورت ایجاد شرایط مطلوب و عادنن  کار  اًیثانانت اب آزادان  شغل را مقرر کرد و 

حقخوق بشخری در موضخو      هایی اسع که طرفداراق رویکردبرخورداری از شرایط مطلوب کار از استدن 
 (.  Mantouvalou, 2012: 165) کنندیمکار برای اث ات ارزش اخیقی این حقوق بیاق 

این موضو  یکی از اشتراکات اعیمی  جهانی حقوق بشر و اعیمی  قاهره دربارة حقخوق بشخر   
ئل  . اعیمی  قاهره نیز همانند اعیمیخ  جهخانی حقخوق بشخر بخه مسخ      دهدیمدر اسی  را تشکیل 
کخه هخر کخارگری حخق دارد از امنیخع و       کنخد یمخ آق مقرر  13و مادة  کندیمشرایط کار توجه 
ی اجتماعی برخوردار باشد و ن اید او را به کخاری کخه تخوانش را نخدارد،     هانیتأمسیمع و دیگر 

ین ی کرد یخا بخه او زیخاق رسخاند. ایخن مخواز      کشبهرهیا از او  او را به کاری مج ور کردواداشع یا 
زیادی اسع که در نظا  حقوقی اسخی  در خصخوص حقخوق کخارگراق صخورت       داتیتأکبراساس 

ن یکلف »گرفته اسع. از جمله از پیام ر اکر  )ص( نقل شده اسع که دربارة کارگراق فرمود که 
 (.  481: الفصاحه، ترجم  پاینده)نهج« من العمل ان مایطیق

 

 . اصل پرداخت دستمزد عادالنه4. 1
خصوص مسئل  دستمزد یک پرسش متوری این اسع که پرداخخع دسختمزد براسخاس  خه     در 
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اعیمیخ  جهخانی    23مادة  3معیاری باید صورت گیرد  ارزش کار فرد یا نیازهای زندگی او  بند 
حقوق بشر در پی آق اسع که در کنار اصل مزد برابر برای کار برابخر بخر اهمیخع مکفخی بخودق      

این اصل گویای این اسع که مسخئولیع فخرد در ق خا  خخانواده بایخد       کند. دیتأکدستمزدها نیز 
مدنظر کارفرمایاق قرار گیرد. در مذاکرات اعیمی  جهانی حقوق بشر کشورهای آمریکخای نتخین   
معتقد بودند که دستمزد یک کارگر باید متناس  با نیازهای او در ارت اط بخا خخانواده باشخد. امخا     

کا معتقد بودند کخه هخر فخرد بایخد براسخاس ارزش کخارش دسختمزد        نمایندگاق انگلستاق و آمری
ی خانوادگی کخارگر برقخرار شخود    هاعیمسئولدریافع کند و ن اید ارت اطی میاق اصل دستمزد و 

(A/C.3/SR.158:689-690 در نهایع اعیمی  جهانی حقوق بشر این اصل را پذیرفع که کارگر .)
 کند.   نیتأمرا  اشخانوادهتواند نیازهای باید به میزانی حقوق دریافع دارد که ب

در نظا  حقوقی اسی   هار معیار مهم در زمین  مسئله دستمزد قابل اشاره اسع. معیار او  
قرار گرفته اسع  دیتأکممنوعیع بیگاری اسع که در کی  پیام ر اکر  )ص( با این ع ارت مورد 

(. معیخار دو  پرداخخع فخوری    1002: 18)الخوافی،    « ن س ره علی المسلم یعنی انجیخر »که 
ادفعوا اجره انجیر ق خل اق  »دستمزد کارگر اسع. در این زمینه پیام ر اکر  )ص( فرموده اسع: 

(. معیار سو  مزد متناس  با نیازهای زندگی اسخع کخه در ایخن    9126 )کنزالعما :« یجف عرقه
نیازهای زندگی آنهخا براسخاس    نیتأمخصوص پیام ر اکر  )ص( در ارت اط با کارگراق همواره بر 

. معیار  هار  توجه به ابعاد روحی و روانخی  انددهیورز دیتأک)کما هو مالوف(  شاقیزندگاقتضای 
ی هخا بتخراق کارگر اسع. در نظا  اقتصادی اسی ، عامل روحی ط ق  کخارگر در ایجخاد یخا رفخخ     

یخک کخارگر و دیگخر مسخائل     اجتماعی و نیز در تعیین منتنی عرضه و تقاضا و در تولیخد کخافی   
(. در مجمو  در دیدگاه اسخیمی کخارگر از نیخروی کخار     337: 1348اسع )صدر،  مؤثراقتصادی 

و بنابراین دولع و جامعه نیز در ق خا  آق   کندیمخود برای آبادانی و ایجاد رفاه عمومی استفاده 
ع و هخر دولخع و   هاسخ مسئولیع دارد و اگر ه زندگی شرافتمندانه در جامعه حخق همخ  انسخاق   

ی مکلف اسع در حد تواق برای آماده ساختن وسایل زندگی شایسته، هم  مرد  جامعخه  اجامعه
را از هرگونه بینوایی و استضعاف نجات دهد، ولی این امتیاز برای کارگراق وجود دارد کخه آنخاق   

در وسخایل  دلیل مستهلک ساختن انرةی حیاتی خود در به راه انداختن وسایل زندگی جامعه، به
 (.326: 1393ضروری زندگی حق اولویع داشته باشند )جعفری، 

کارگر حق دارد مزد عادننخه در برابخر کخاری کخه     »که  کندیم دیتأکاعیمی  قاهره  13مادة 
این بند اعیمی  قاهره هر نخد بخر ضخرورت پرداخخع فخوری      «. سریعاً دریافع کند دهدیمانجا  

از عادننه بخودق دسختمزد، ضخرورت تناسخ  آق بخا نیازهخا یخا         اقتوینمدارد، اما  دیتأکدستمزد 
خخود تکلیخف    17ی خانوادگی کارگر را استن اط کرد. هر ند اعیمی  قاهره در مادة هاعیمسئول

در زندگی شرافتمندانه را که بتوانند از طریق آق مایتتخا    هاانساقدولع در برآورده کردق حق 
گفخع   تواقیم، در خصوص مسئل  دستمزد کندیمازند، گوشزد را برآورده س شاقخانوادهخود و 
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نظا  حقوقی اسی  بر اهمیع حمایع مخادی و   دیتأکاعیمی  قاهره د ار نقیصه اسع و با وجود 
 معنوی از کارگر، این اعیمیه هم  ابعاد این موضو  را منعکس نکرده اسع. 

 

 . حق آموزش2
، اما در مورد جزئیات شدیمجهانی امر مفروضی تلقی با اینکه گنجاندق حق آموزش در اعیمی  

ی بعخد بخه آنهخا خخواهیم     هخا ب خش نظرهای شدیدی وجود داشته اسع کخه در  این حق اختیف
 پرداخع و دیدگاه اعیمی  قاهره در این زمینه را نیز بیاق خواهیم کرد. 

 

 اهداف آموزش .1. 2
وق بشر از این حی  اهمیع داشع که در تعیین اهداف آموزش هنگا  تدوین اعیمی  جهانی حق

ی نظری دربارة علل و نتایج جنگ جهخانی  هامناقشهو  هابت ی درگیر المللنیب  جامعآق زماق 
 توانخد یمی آموزشی خطا هاآرماقدو  بود و این تلقی ایجاد شده بود که نظا  آموزشی مجهز به 

(. در اینکه کودک باید قخادر  101: 1393ی باشد )انصاری، المللنیبتهدیدی برای صلح و امنیع 
و  دهخد یمخ به کودک استقی   هامهارتبه خواندق، نوشتن و حساب باشد، تردیدی نیسع. این 

(. امخا در مخورد   De Ruyter, 2002: 34) ب شخد یماستفاده و استثمار مصونیع به او در برابر سوء
ی از بنخد دسخته تفخاوت اسخع. در یخک    ها مباید بیاموزد، دیدگاه آموزدانشسایر مواردی که یک 

گفخع دو   تخواق یمخ مواردی که در متوق م تلف در خصوص هدف آموزش گفتخه شخده اسخع،    
دیدگاه اصلی در خصوص هدف آموزش وجود داشته اسع؛ دیخدگاه او  آمخوزش را نزمخ  رشخد     

و معتقد اسع که بدوق آموزش، فرد قخادر بخه رشخد ش صخیع خخود و شناسخایی        داندیمفردی 
. مادة داندیمعدادهای خویش نیسع. دیدگاه دو  هدف آموزش را منفعع رساندق به جامعه است
اند از رشد کامخل  شمرد که ع ارتاعیمی  جهانی حقوق بشر سه هدف را برای آموزش برمی 26

ی اساسی، و م ارزه بخا روح نابردبخاری و   هایآزادش صیع انساق، تقویع احترا  به حقوق بشر و 
ی نژادی و مذه ی. از دیدگاه این اعیمیخه هخدف از آمخوزش    هاگروهنفرت نس ع به سایر ملل و 

هم فرد اسع و هم جامعه و در عین حا  که آموزش باید به رشد کامل ش صخیع افخراد منجخر    
نخد و تفخاهم و بردبخاری را    شود، باید اصو  دموکراسی و حقوق بشر در جامعه را نیخز تقویخع ک  

گسترش دهد. هدف او  آموزش یعنی رشد ش صیع فخرد مفهخومی در راسختای توانمندسخازی     
تا جهع و شکل زندگی خخود را تعیخین    کنندیمانساق اسع. حقوق توانمندساز به انساق کمک 

عنخای  تخا در مخورد م   کنخد یمکند. در این زمینه، آموزش ظرفیع معنوی نز  را برای فرد ایجاد 
یک زندگی خوب فکر کند، افکار، نهادها و افعا  را ارزیابی و قضاوت کند و براساس آق در مورد 

 (.Donnelly & Howard, 1988: 235کارهای خود تصمیم بگیرد )
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از منظخر توانمندسخازی و تقویخع     صخرفاً اما اعیمی  جهخانی حقخوق بشخر بخه حخق آمخوزش       
یین اهداف دیگری برای آموزش، آق را ابزاری برای رشخد  خودم تاری فرد نگاه نکرده، بلکه با تع

ی حقوق اقتصادی، اجتمخاعی  المللنیبی اجتماعی قرار داده اسع. این مفاهیم در میثاق هاارزش
ایخن میثخاق در    13و فرهنگی تکامل یافته و بعد دیگری به این مسئله اضافه شخده اسخع. مخادة    

یمخ می  جهانی حقوق بشر برای آموزش را تکرار شده در اعیعین حا  که هم  اهداف شناسایی
. از این منظر تتقق کرامع انسخانی  سازدیم، میاق حق آموزش و کرامع انساق پیوند برقرار کند

و زندگی شایسته نیازمنخد تتقخق حخق آمخوزش اسخع. آمخوزش بخا ارتقخای کیفیخع زنخدگی و           
عرصخ  اقتصخاد، فنخاوری و تولیخد و      ی او برای ورود بهتوانمندسازب شی به انساق و نیز با آگاهی

ی بهداشخع، درمخاق و خخدمات، اسختانداردهای     هخا نخه یزمهمننین با کمک به رشد فناوری در 
 .  سازدیمها مهیا و از این طریق زندگی شایسته را برای انساق دهدیمزندگی بشریع را افزایش 

ین اصل اسخع کخه آمخوزش    دیدگاه اعیمی  قاهره دربارة حقوق بشر در اسی  نیز م تنی بر ا
 ریپخذ امکاقهم آثار فردی و هم آثار اجتماعی باید داشته باشد و توجیه تعلیم و تربیع در مسیر 
(. 266: 1393ساختن رشد و تکامل انسانی از مشترکات هر دو نظخا  حقخوقی اسخع )جعفخری،     

: 1388د زنجخانی،  بر این علم از دیدگاه اسی  پایگاه معرفع خدا و اساس ایماق اسع )عمیعیوه
کخه فرصخع تتصخیل     داندیم(. به همین دلیل اعیمی  قاهره یکی از اهداف آموزش را این 209

 معرفع نس ع به اسی  و حقایق هستی را فراهم کند.
 

 آموزش: حق یا وظیفه؟ .2. 2
یک حق و الخزا  اسخع.    عنواقبهمسئل  دیگر در م ت  حق آموزش کال دشکافی مفهو  آموزش 

ی و نیز قوانین داخلی کشورها اغل  این مفهو  در قال  اصل آموزش اج اری المللنیبیات در ادب
که آموزش ابتدایی بایخد   کندیماعیمی  جهانی حقوق بشر مقرر  26تجلی پیدا کرده اسع. مادة 

طلخ   »کخه   کنخد یماعیمی  قاهره دربارة حقوق بشر در اسی  نیز تصریح  9اج اری باشد. مادة 
در م احخ  حخو  ایخن    «. فریضه اسع و آموزش یک امر واج  اسع بر جامعه و دولخع  علم یک
سه نگرش را در مورد اصل آموزش اج اری مشاهده کرد. دیدگاه او  متعلق بخه   تواقیمموضو  

اسخع و از  « کخار »آموزش یخک   اونًم الفاق مفهو  آموزش اج اری اسع. این گروه معتقدند که 
یخک امخر اج خاری معرفخی نشخده       عنواقبه« کار»ی حقوق بشر مفهو  مللالنیبآنجا که در نظا  
(؛ E/CN.4/AC.1/SR.15:4برای آموزش ماهیع اج اری در نظر گرفع ) تواقینماسع، بنابراین 

دهخی بخه ذهخن و    ها بر نظا  آموزشخی و شخکل  مفهو  آموزش اج اری موج  سیطرة دولع اًیثان
مفهخو  حخق و    ثالثخاً (؛ E/CN.4/SR.68:4) شودیما هش صیع کودکاق در راستای منافخ دولع

 (.  E/CN.4/SR.68:6یک جا با هم جمخ شوند ) توانندینممفهو  اج ار ماهیع متضاد دارند و 



 حقوق عمومی، دورۀ ؟؟، شمارۀ ؟؟، ؟؟ ؟؟فصلنامۀ مطالعات    12

، اما این اج ار را نه تعهد به فعل، ردیپذیمنگرش دو  ضمن اینکه مفهو  آموزش اج اری را 
اط  آمخوزش اج خاری نخه یخک کخودک، بلکخه       . از این منظر م داندیمبلکه تعهد به ترک فعل 

والدین او و دولع هستند. تعهد والدین و دولع این اسع که مانخ از این نشخوند کخه کودکخاق از    
 26کخه مخادة    دهدیمآموزش برخوردار شوند. مذاکرات تدوین اعیمی  جهانی حقوق بشر نشاق 

فتخه اسخع. پروفسخور کسخن     این اعیمیه براساس همین تفسیر از اصل آموزش اج اری شکل گر
گوید ع ارت آموزش اج خاری ضخرورتاً بخه    نمایندة فرانسه در مذاکرات تدوین اعیمی  جهانی می

توانند گونه باید فهمیده شود که نه دولع و نه والدین نمیمعنی اج ار نیسع، بلکه این اصل این
 (.  E/CN.4/SR.68:3فرزنداق را از دریافع آموزش ابتدایی منخ کنند )

در برابر دو نگرش مذکور، نگرش سو  مفهو  آموزش اج اری را فراتر از ایجخاد تعهخد بخرای    
. کنخد یمخ والدین و دولع در حوزة ترک افعالی که مانخ تتقق آمخوزش کودکخاق اسخع، تفسخیر     

یک حق برای کودک نیسع، بلکه آموزش دیخدق و کسخ     صرفاًآموزش  اونًبراساس این نگرش 
بخر اینکخه مخانعی در    والخدین و دولخع عخیوه    اًیثان؛ شودیمیز کودک تلقی علم یک وظیفه برای ن

اند امکانات و تسهییت نز  بخرای آمخوزش   ، موظفکنندینممسیر آموزش دیدق کودکاق ایجاد 
اسخع.   تخر کیخ نزدکودکاق را هم فراهم سازند. دیدگاه اسیمی دربارة حق آموزش به این روایخع  

 دیتأکو از سوی دیگر « طل  علم یک فریضه اسع»که  کندیمریح اعیمی  قاهره از یک سو تص
الخزا  او  متوجخه فخرد اسخع کخه      «. آموزش یک امر واج  اسع بر جامعه و دولع»که  کندیم

(. بر ایخن  267: 1393نوعی وجوب تکلیفی اسع برای هر کسی که توانایی آق را دارد )جعفری، 
رای کودک اسع و در حقیقع از منافخ کودک در اساس آموزش اج اری سازوکاری اج ارآفرین ب

یمحساب . از این منظر حق آموزش در زمرة حقوق اج اری بهکندیمبرابر خود کودک حمایع 
که یک فرد از یک سو متق اسع کخه دیگخراق در    شودیم. حقوق اج اری به مواردی اطیق دیآ

نیز الزا  حقوقی دارد کخه آق کخار    ، دخالع نکنند و از سوی دیگر خوددهدیمکاری که او انجا  
نظخر  (. به تع یر دیگر در  نین مخواردی فخرد اجخازة صخرف    Klepper, 1996: 149را انجا  دهد )

کردق از حق خود را ندارد. در دیدگاه اسیمی ارت اط میاق حق و اج خار در قالخ  رابطخ  میخاق     
 مخثیً اسع که اگر ه انساق حقوق و احکا  بیاق شده اسع. بازگشع حقوق به احکا  به این معن

دارای حق آزادی اسع، اما همین آزادی او از نا اری اسع، یعنی انساق متکو  به آزادی اسخع  
 (.  77: 1383آق را از خود سل  کند )جوادی آملی،  تواندینمو 

تنهخا  این تفسیر از اصل آموزش اج اری به جهات م تلفخی قابخل دفخا  اسخع. آمخوزش نخه       
دیخده یخک   ، بلکه افخراد آمخوزش  شودیمی فرد در راستای تقویع منافخ خود موج  توانمندساز
ع ارت که منافخ آق متوجه همگاق اسع. به دهندیمی را نیز تشکیل ترمطلوبجامعه با کیفیع 

دیده شرط نز  برای عمل درسع جامعه اسع، بنابراین عمو  دیگر، یک نظا  شهروندی آموزش
(. از Holmwood & Bhambra, 2012: 394) شخوند یم مندبهره مرد  از حمایع از اصل آموزش
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شدق نیز حائز اهمیع « حق اجتماعی شدق»سوی دیگر موضو  آموزش اج اری از منظر تتقق 
اسع. از این منظر اجتماعی شدق برای فرد امری ضروری اسع و این امر تا حد زیادی به نتخوة  

(. ارسطو آمخوزش را  :1Haydon,1975رد )ی ش صیع فرد در زماق طفولیع بستگی داریگشکل
. او معتقد به وجخود یخک   دانسعیمو اخیق اجتماعی به کودکاق  هاارزشی برای تزریق الهیوس

و در آق اصخل تتصخیل    انخد خخورده ی مشخابه بخه هخم پیونخد     هخا ارزشجامع  سیاسی بود که با 
، حخاکم اسخع   کندیم ی جامعه را منعکسهانر و  هاارزشجمعی کودکاق با متتوایی که دسته

(McMillan, 2010: 535در دیدگاه اسیمی عیوه .)   بر شناسایی موارد مذکور مسئل  آمخوزش بخا
کرامع انساق نیز پیوند دارد. از این منظر تعلیم و تربیع از این حی  کخه بخرای تتقخق زنخدگی     

 (.267: 1393شایسته و با کرامع نز  اسع، از ماهیتی الزامی برخوردار اسع )جعفری، 
 

 . سطوح آموزش3. 2
ی اعیمی  جهانی حقوق بشر و اعیمی  قاهره در حوزة حق آمخوزش، بخه میخزاق    هاتفاوتیکی از 

اعیمیخ  جهخانی آمخوزش     26. براسخاس مخادة   شودیمشمو  این حق در سطوح م تلف مربوط 
وزش فنخی و  باید رایگاق و آموزش ابتخدایی بایخد اج خاری باشخد. آمخ      2و آموزش اساسی 1ابتدایی
صخورت مسخاوی بخرای    صورت عمومی در دسترس بوده و آموزش عخالی بایخد بخه   ی باید بهاحرفه

همگاق براساس استعدادشاق فراهم باشد. بر این اساس اعیمی  جهانی حقوق بشر اصل آمخوزش  
ابتدایی را مشمو  اصل آموزش اج اری و رایگاق قرار داده اسخع. اعیمیخ  جهخانی حقخوق بشخر      

کنخد، امخا بخرای آق مخاهیتی شخ یه      دسترسی افراد به آموزش عالی را نیز شناسایی مخی موضو  
ایخن اسخع کخه     شخود یمآموزش ابتدایی و اساسی قائل نشده اسع. پرسشی که در اینجا مطرح 

ویژگی خاص آموزش عالی  یسع که در  آق در اعیمی  جهانی حقوق بشر را ضروری سخاخته  
این سطح  هایژگیونیز ب شی از آموزش انساق اسع، اما برخی  اسع. در وهل  او  آموزش عالی

این اسخع کخه آمخوزش عخالی      هایژگیو. یکی از این سازدیماز آموزش را از سایر سطوح متمایز 
دلیل دانش و مهخارتی  و پردرآمدتر اسع. این امر هم به ترمطلوبساز ورود افراد به مشاغل زمینه

علع اعت اری اسع که مدرک دانشگاهی برای افخراد  و هم به موزندآیماسع که افراد در دانشگاه 
(. مترومیع از  نین کیفیتی سخ   ایجخاد مخانخ بخرای     McCowan, 2012: 117) کندیمایجاد 

م نخایی بخرای    توانخد یمخ ، بنابراین ایخن موضخو    شودیمی شغلی هافرصعافراد برای استفاده از 
  به نقش ابزاری آمخوزش عخالی نگخاه دارد و آق را از    توجیه حق آموزش عالی باشد. این استدن

. دانخد یمخ ی اقتصادی و شغلی برای افراد اسع، حخائز ارزش  هافرصعاین حی  که وسیل  کس  
ی برای شناسایی حق جهانی برای آمخوزش عخالی باشخد و بخرای     اهیپا تواندینماما این استدن  

___________________________________________________________________ 
1. elementary education 
2. fundamental education 
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وزش عالی توجه شخود. از ایخن منظخر تجربخ      ی ذاتی آمهاارزشتث یع این حق نیاز اسع که به 
یادگیری و رشد معنوی فردی و جمعی اسع که برای افراد م نایی برای حق آموزش عالی ایجاد 

، امخا آمخوزش عخالی نقشخی     شخود ینمخ با آموزش عالی متقخق   صرفاًو هر ند این هدف  کندیم
مخق یخافتن دانخش    (. آموزش عالی سخ   ع McCowan, 2012: 118اساسی در حصو  آق دارد )

. بنخابراین  شخود یمخ ی ت صصی و شکوفایی استعدادها، نوآوری و خیقیخع آنهخا   هاحوزهافراد در 
ن اید تفاوتی میاق آموزش عالی و آموزش ابتدایی وجخود داشخته باشخد و هخر دو از ارزش      قاعدتاً

 ذاتی برخوردارند. 

ه آمخوزش عخالی در ادبیخات    اگر بنا را بر پذیرش دیدگاه مذکور بگذاریم، دلیل آق  یسع کخ 
شخأق آمخوزش ابتخدایی قخرار     ی حقوق بشر و از جمله در اعیمی  جهانی حقوق بشر هخم المللنیب

یمخ نظخر  ی م تلفی صورت گیرد، اما بخه هااستدن نگرفته اسع  ممکن اسع که در این زمینه 
در تجخویز   دلیخل  نیتخر مهماین سطح آموزش  نیتأمها در که متدودیع منابخ مالی دولع رسد

این تفاوت اسع. اما این استدن  برای طرفداراق ایدة حق آموزش عخالی قابخل پخذیرش نیسخع.     
ناکافی بودق منابخ مالی برای تتقق یک حق به این معنخا نیسخع کخه اصخل حخق       ندیگویمآنها 

یم بودق آق مفهو  را انکار کنیم. بنابراین ن اید حق بودق یک موضو  را براساس این ارزیابی کنخ 
تتقق حق آموزش عالی هماننخد   رونیازااسع یا خیر.  ریپذامکاقکه تتقق آق در کشور خاصی 

بسیاری از شقوق دیگر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جنس تعهد به وسیله اسع و نخه  
یک  ریتأثتعهد به نتیجه. به هر حا  اعیمی  جهانی حقوق بشر در تعیین سطوح آموزشی تتع 

ی بوده اسع و میزاق تعهد جامعه و دولع در ق خا  ایخن سخطوح آموزشخی را براسخاس      گرایعمل
 ها تعریف نموده اسع.عملی بودق آنها و امکانات مالی دولع

در سوی دیگر اعیمی  قاهره دربارة حقوق بشر در اسی  موضو  حق آمخوزش را در معخرض   
  علم را یخک فریضخه تلقخی کخرده     کلی طل طوربهیی و سنی قرار نداده و متتوای هایبندسطح

. در اسی  اساس بر تعمیم سطح تعلخیم و  هاسعانساقاسع که در تمامی مراحل زندگی متوجه 
اند و هم متعلم و رشد علخم و  تعلم اسع که براساس آق هم  اقشار جامعه در یک زماق هم معلم

اشخد )عمیخد زنجخانی،    مداو  در جامع  اسیمی با شختاب سخریخ بایخد در جریخاق ب     طوربهآگاهی 
اعیمی  قاهره منعکس شخده   9مادة  1(. همننین به موج  این دیدگاه که در بند 210: 1388

و وسایل آق را  هاراهاسع، آموزش امری واج  اسع بر جامعه و دولع، و بر دولع نز  اسع که 
کنخد و بخه انسخاق     نیتأمی که مصلتع جامعه را برآورد، اگونهبهفراهم کند و متنو  بودق آق را 

فرصع دهد که نس ع به دین اسی  و حقایق هستی معرفخع حاصخل کنخد و آق را بخرای خیخر      
که حق هر انسخانی اسخع کخه     کندیمهمین ماده از اعیمیه نیز مقرر  2کار گیرد. بند بشریع به
ی هخا دسختگاه تربیتی و توجیهی م تلخف از خخانواده و مدرسخه و دانشخگاه گرفتخه تخا        مؤسسات

، بخرای تربیخع کامخل و    کوشخد یمخ منظور پرورش دینی و دنیخوی انسخاق   یغاتی و غیره که بهت ل



 15ماهیت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی...   

ی که ایمانش به خخدا و احتخرامش   اگونهبهمتوازق او تیش کنند و ش صیتش را پرورش دهند، 
گفخع کخه آمخوزش در     تخواق یمخ به حقوق و وظایف و حمایع از آق فراهم شود. بر ایخن اسخاس   

یک اصل برای طو  حیخات   عنواقبهی رسمی نیسع و هایبندسطحدر دیدگاه اسیمی متصور 
 انساق مورد توجه اسع. 

 

 نقش والدین در آموزش .4. 2
ی آموزشی کودکاق هاعیاولومسئل  دیگر در م ت  حق آموزش نقش دولع و والدین در تعیین 

ین مسخئله بودنخد   گونه که گفته شد، برخی افراد در مذاکرات اعیمی  جهانی نگراق ااسع. هماق
که اصل آموزش اج اری س   ایجاد انتصار برای دولع در امر آمخوزش شخود. یخک روش بخرای     
رفخ این نگرانی این بود که با تعیین اهداف آموزش، برای متتوای آموزشی  خار وب مشخ ص   

ی اگونخه بخه گنجانده شخد کخه اهخداف آمخوزش بایخد       26شود. در این زمینه این مفهو  در مادة 
ی اساسی و در راستای رشد کامل ش صیع انسانی باشد. هخدف  هایآزادق با حقوق بشر و منط 

هخا در تعیخین   اسختفادة دولخع  از این مقررات این اسع که با تعیین اهداف آمخوزش زمینخ  سخوء   
بر مخورد مخذکور اعیمیخ  جهخانی حقخوق بشخر اصخل        متتوای نظا  آموزشی مسدود شود. عیوه

قخرار   هخا دولخع کرده اسع تا انتصار تعیین متتوای آموزشی در دسخع  ی نیبشیپدیگری را نیز 
یی کخه فرزندانشخاق بایخد    هاآموزشنگیرد. براساس این اصل والدین از حق مقد  در انت اب نو  

ب ینند، برخوردارند. تفسیر این ع ارت این اسع که والدین از این حق برخوردارند کخه اطمینخاق   
 (.Beiter, 2005: 32) نندیبیمفلسفی و مذه ی خودشاق آموزش یابند فرزندانشاق ط ق عقاید 

اعیمی  قاهره دربارة حقوق بشر در اسی  نگاه متمایزی به مسئل  حقوق و مسئولیع والدین 
کخه پخدراق و    داردیماعیمی  قاهره مقرر  7. مادة دهدیمدر زمین  تعلیم و تربیع کودکاق ارائه 

حق انت اب نو  تربیتی که برای فرزنخداق خخود   اند، منزل  پدراقکسانی که از نظر قانوق شر  به
. بخر  های اخیقی و احکا  شرعی دارندنافخ و آینده آناق در پرتو ارزشخواهند، را با مراعات ممی

ی هاارزشاین حق اختیار نو  تربیع کودکاق در اسی  به لزو  مراعات مصلتع فرزنداق از نظر 
(. براسخاس دیخدگاه   267: 1393سیمی مقید و مشروط اسع )جعفری، اخیقی و احکا  فطری ا

ی اعما  شود، از جمله اینکه اشدهفیتعری هاعیفیکاسیمی حق اولیا در تربیع فرزنداق باید با 
براساس عقاید فلسفی خویش به تعلیم و تربیع کودکاق بپردازند، بلکخه بایخد    صرفاًوالدین ن اید 

ی اخیقخی و احکخا    هخا ارزشقرار دهند و در تعلیم و تربیع آنهخا   دنظرممنافخ آیندة کودکاق را 
 شرعی را ملتوظ کنند. 
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 یریگجهینت
متتوای اعیمی  جهانی حقوق بشر در فرایندی از منازعات سیاسی و ایدئولوةیک شخکل گرفتخه   

 اصل توافق در خصوص متوق و معیارهای حداقلی و قابل پذیرش بخرای همگخاق   رونیازااسع و 
س   شده اسع تا بسیاری از عناصر مفهخومی و معیارهخای معنخوی در ایخن اعیمیخه مخنعکس       

آفرینخی و هنجارسخازی در حخوزة حقخوق     نشوند. هر ند باید نقخش اعیمیخ  جهخانی در مفهخو     
اقتصادی و اجتماعی را مورد اذعاق قرار داد و این موضو  را مزیتی برای این اعیمیه در مقایسه 

ی پیشینی حقوق بشر دانسع، اما بسیاری از ابعاد ضروری ایخن دسخته از حقخوق در    هاهیاعیمبا 
 متن اعیمی  جهانی حقوق بشر غائ  هستند. 

اعیمی  قاهره دربارة حقوق بشر در اسی  از این حی  که به مدد متفکراق جهاق اسی  و در 
قوق بشر از جملخه حقخوق   ی سیاسی شکل گرفته، ابعاد مفهومی موازین حهانزا فضایی فارغ از 

 نیتخر مهخم اقتصادی و اجتماعی را تا حدودی توانسته اسع به هنجخار حقخوقی ت خدیل کنخد. از     
امتیازهای این اعیمیه توجه به ابعاد مادی و معنوی انساق و در نتیجه تعریف یک ارزش حقوقی 

ین مسئله بخر  یکساق و همپایه برای حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی اسع. ا
گذاشخته اسخع.    ریتخأث تعیین عناصر و اجخزای هریخک از شخقوق حقخوق اقتصخادی و اجتمخاعی       

یک پدیدار اقتصادی نگاه شده اسع، در  عنواقبهکه در اعیمی  جهانی حقوق بشر به کار درحالی
 رونیخ ازایی شده اسخع.  شناساعنواق یک حق و نیز یک مسئولیع اجتماعی اعیمی  قاهره کار به

شخغل، انجخا  مسخئونن  کخار و      نیتخأم یی در زمینخ   هاعیمسئولکارگر، کارفرما، جامعه و دولع 
اعیمی  قاهره بخا وجخود    کهیدرحالهذا تضمین مناس ات عادننه میاق کارگر و کارفرما دارند. مخ

ی هخا عیمسخئول موجود در نظا  حقوقی اسی  نس ع به حمایع از کارگر بخرای انجخا     داتیتأک
 وادگی غفلع کرده، اعیمی  جهانی حقوق بشر به این مهم توجه کرده اسع. خان

در حیط  حق آموزش اعیمی  جهانی حقوق بشخر و اعیمیخ  قخاهره دربخارة حقخوق بشخر در       
اعیمیخ    کخه یدرحخال . دهنخد یماسی  مشترکاً آموزش را در خدمع تعالی ش صیع انساق قرار 

یک تکلیف نخدارد، اعیمیخ     عنواقبهناسایی امر آموزش جهانی حقوق بشر صراحع نز  را در ش
که عمل بخه آق   کندیمیک حق و نیز یک فریضه معرفی  عنواقبهروشنی این مفهو  را قاهره به

برای سعادت فرد و جامعه ضروری اسع. همننین اعیمی  جهانی حقوق بشر نقخش والخدین در   
ها در کنتر  نظخا  آموزشخی قخرار    یارات دولعکننده در کنار اختآموزش کودکاق را عامل تعدیل

داده اسع، اما از دیدگاه اعیمی  قاهره حق والدین در تعلیم و تربیع فرزنداق حقی ذاتخی اسخع   
 ی اخیقی اسع. هاارزشکه در عین حا  مشروط به رعایع مصلتع کودک و ملتوظ داشتن 
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